Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica, z którym można się kontaktować korespondencyjnie pod adresem:
Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem: sekretariat@jasienica.pl.
Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z
przepisami prawa.
JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbarę Tatoń, z którą mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej: barbara.taton@jasienica.pl oraz pod numerem telefonu 33/472 62 45.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE ?
1. Dane osobowe dziecka oraz rodziców (opiekunów prawnych dziecka) będą przetwarzane w celu: a. kontroli spełnienia obowiązku nauki
przez dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Jasienica , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny, w związku z art. 40 ust. 2
oraz art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
b. w celach archiwizacji na podstawie przepisów w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych, tj. w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
JAKIE DANE OSOBOWE DZIECKA ORAZ RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA) PRZETWARZAMY:
1.

Dane osobowe dziecka:

- imię i nazwisko
- data urodzenia
- numer PESEL
- miejsce zamieszkania
- nazwa szkoły, do której uczęszcza
2. dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego dziecka)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
SKĄD POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA):
Dane osobowe dziecka oraz rodzica (opiekuna prawnego dziecka) pozyskujemy z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy Jasienica.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE ?
Dane osobowe dziecka oraz rodziców (opiekunów prawnych dziecka) będą przechowywane przez okres:
1. niezbędny do kontroli obowiązku nauki przez dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Jasienica tj. do ustania obowiązku nauki czyli
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji.
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JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:


dostęp do danych osobowych, a także otrzymania kopii
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od
nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii).



sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia.
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy
uzupełnili niekompletne dane osobowe.



usunięcia danych
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe (zwane również „prawem do bycia
zapomnianym”).
W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest jedna z następujących przesłanek:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.



ograniczenia przetwarzania danych
Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących
przypadkach, gdy:
- kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas,
- przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych,
- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez
Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu: dostawcą usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy,
- wskazanej przez Państwa placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

